


  اللغة العربية : اآلداب                القسم : الموصل                     الكلية : الجامعة 

  

  البكالوريوس: الصباحية                                                  الشهادة : الدراسة 

  
  ٢٩/٦/١٩٩٧ي  ف٣٢٠:                   رقم و تأريخ األمر الجامعي ١٩٩٦/١٩٩٧:سنة التخرج

  

  الدور  الدرجة   االسم  ت

  األول   ٩٠،٣٨٩  محمد سالم سعد اهللا حسين   ١

 األول  ٨٧،١٠٧  وسن عبد الغني مال اهللا احمد   ٢

 األول  ٨٦،٢٠٦  ثناء غانم شاكر احمد   ٣

 األول  ٨٥،٣٩١  خليفة محمد خليل محمد الصمادي   ٤

 األول  ٨١،٨٥١  فراس عبد العزيز عبد القادر حسن   ٥

 األول  ٨١،٣٩٩  احمد عدنان حمدي صالح الوتار  ٦

 األول  ٧٩،٧٢٦  محمد محمود محمد ابراهيم البدراني   ٧

 األول  ٧٨،٩٥٤  نهلة صباح محمد حيدر العدواني   ٨

 األول  ٧٨،٩٤٨  عبادي فرحان محمد عباوي   ٩

 األول  ٧٧،٨٩٧  هادي عبد الكريم محمد خضر   ١٠

 ولاأل  ٧٦،٤٩٢   خضر حويجة عليجصالحة   ١١

 األول  ٧٦،٠٥٦   االسود محمودهالل علي   ١٢

 األول  ٧٤،٨٣٨  محمد محمود سعيد ذنون   ١٣

 األول  ٧٤،٢٧٤   سرحان آل علي خضر محمدايمان   ١٤

 األول  ٧٤،٠٩١  شيماء سليمان علي خضر الزيدي   ١٥

 األول  ٧٣،٦٣٣  سليمان عمر حسام الدين محمود   ١٦

 ولاأل  ٧٣،٣١٩  خليل شكري هياس سليمان   ١٧

 األول  ٧٣،٠٨٨  اشواق طه احمد الزبيدي   ١٨

 األول  ٧٢،٧٧٠  ساهرة هاني خليل ابراهيم   ١٩

 األول  ٧٢،٤٥٨  ثامر عبد الجبار نصيف التكريتي   ٢٠

 األول  ٧١،٤٩٧  عصام ابراهيم محمود احمد العكيدي   ٢١

 األول  ٩٦،٦٦٢  خميس احمد حسين ياسين   ٢٢



 ولاأل  ٦٩،٦٢٨  ازهار وعد دعي علي   ٢٣

 األول  ٦٨،٩٢٤  تماضر محمود سلطان محمد الجبوري   ٢٤

 األول  ٦٨،٨٤١  عماد فرحان ياسين جاسم الجبوري   ٢٥

 األول  ٦٨،٦٣٠  باسمة عالوي محمد الجبوري   ٢٦

 األول  ٦٨،٤٦٣  يد ماما محمد نزار خورش  ٢٧

 األول  ٦٧،٤٤٨  ذكرى مصطفى عباس مصطفى   ٢٨

 األول  ٦٧،٢٣٩  ابراهيم احمد ابراهيم السيفو  ٢٩

 األول  ٦٥،٧٤٩  عيسى محمد صالح محمد ال سليمان   ٣٠

 األول  ٦٤،٧٧٩  زاهر ميسر جبر الليلة   ٣١

 األول  ٦٤،٦٥٥  يوسف محمد رحيم زنكنة   ٣٢

 األول  ٦٣،٨٢٩  سالم خضير محمود الجبل   ٣٣

 األول  ٦٣،٥٣٠  احمد داؤد هفن   ٣٤

 األول  ٦٢،٥١٧  حازم حسين احمد الطائي   ٣٥

 األول  ٦٢،٤٠٢  هر محمد سعيد محمد الحساوي ما  ٣٦

 األول  ٦٢،٢٤٩  واد صالح خلف خضر السبعاوي ع  ٣٧

 األول  ٦٢،٠٨٧  وشو عثمان جار اهللا السورجي ي  ٣٨

 األول  ٦١،٥٨٢  محمد خليل معاشي الحديدي   ٣٩

 األول  ٦١،٥٣٨  شفان مصطفى موسى عبد اهللا   ٤٠

 األول  ٦٠،٧٩٧  نضال احمد حسين شريف الحمداني   ٤١

 األول  ٥٩،٤٦٦  عبد اهللا مبارك احمد حسين   ٤٢

 األول  ٥٧،٢٨١   حسن قحطان عدنان  ٤٣

 األول  ٥٧،١٢٠   ابراهيم الزيدي إسماعيلشامل   ٤٤

 األول  ٥٦،٩٢٧  عماد شاذل سعيد   ٤٥

 األول  ٥٦،٧٤٦  شهوان صديق سعيد سليمان  ٤٦

 
 
 
 
 
 
 



  علم االجتماع: اآلداب                    القســـم : الكلية الموصـل                           : الجامعة 
  

  بكالوريوس: الصباحية                                                                 الشهادة : الدراسة 
  

  ٢٩/٦/١٩٩٧ في ٣٢٠:                   رقم و تأريخ األمر الجامعي ١٩٩٦/١٩٩٧:سنة التخرج
  
 الدور الدرجة الثالثياالسم  ت

 األول ٨٤و٤٦١ ظفر عبد الرزاق ايوب.١
 األول ٧٦و٢٠٠ هناء جاسم محمد .٢
 األول ٧٤و٢٥٧ محمد سامي محمود .٣
 األول ٧٣و٦٤٩ هند خضر الياس .٤
 األول ٧٢و٦٥٢ عماد اسماعيل جميل.٥
 األول ٧٢و٠٥٦ مها عبد المسيح سليمان .٦
 األول ٧١و٦٤٥ محمود خليل محمد .٧
 األول ٦٩و٩٠٦ ى فاضل محمد هد.٨
 األول ٦٨و٨٨٤ منال مرعي حسن.٩
 األول ٦٧و١٥٨ غزوان ناظم محمد .١٠
 األول ٦٥و٨٣٨ وضاح احمد ادريس .١١
 األول ٦٥و٢٦٤ اياد محمد جرجيس .١٢
 األول ٦٥و٠٤٠ عمر حسين شمس الدين خليل.١٣
 األول ٦٤و٨٦٣ عايد حامد احمد .١٤
 األول ٦٤و٥٧٤ محمد احمد حمداوي .١٥
 األول ٦٤و١٤٨ صالح يوسف احمد .١٦
 األول ٦٤و١٢٩ خضر علي خضر .١٧
 األول ٦٤و٠٧٠ سالم عادل رشيد .١٨
 األول ٦٣و٣٣٢ قاسم خلف حلو .١٩
 األول ٦٣و٣١٠ يوسف محمود طه .٢٠
 األول ٦٢و٩٥٣ نور الدين صبري مصطفى .٢١
 األول ٦٢و٠٤٦ انور هرمز ياقو .٢٢
 األول ٦١و٩٦٢ شوآت علي غائب .٢٣
 األول ٦٠و٩١٤  احمد عفان فالح.٢٤
 األول ٥٩و٠٢٠ عمار احمد مجيد .٢٥
 األول ٥٨و٧١٤ مروان حسن قاسم .٢٦
 األول ٥٨و٣٠١ رغيد عبد نيقوال.٢٧
 األول ٥٦و٧٦٣ اسعد عبد اهللا احمد .٢٨
  



  التاريخ:اآلداب                       القسم :الموصل                              الكلية:الجامعة
  

  سبكالوريو:صباحي                                                 الشهادة :الدراسة 
  

  ٢٩/٦/١٩٩٧ في ٣٢٠:   رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٧-١٩٩٦:سنة التخرج
  
  الدور   الدرجة  االسم الثالثي   ت
 االول  ٧٩،٦٧٨  سيبان حسن علي   ١
 االول  ٧٧،٨٠٥  جاسم محمد جاسم   ٢
 االول  ٧٧،٥٧٨  لقمان عمر محمود   ٣
 االول  ٧٧،٣٢٣  احمد عبد الرحمن حسين   ٤
 االول  ٧٧،١٣٨  تونسي/شاآر بن سالم بن عبد السالم   ٥
 االول  ٧٦،٤٥٨  احمد طه صالح   ٦
 االول  ٧٦،١٩٣  ميسر عبد اهللا احمد   ٧
 االول  ٧٥،٩٥٥  زاهدة محمد طه  ٨
 االول  ٧٥،٨٧٤  صفوان طه حسن   ٩
 االول  ٧٥،٦٩٣  محمد علي صالح  ١٠
 االول  ٧٥،٦٥٤  علي خلف صالح   ١١
 االول  ٧٥،٦١٩  محمد محمود منصور   ١٢
 االول  ٧٥،٠٠٤  راغب حسن اسماعيل  ١٣
 االول  ٧٤،٩٤٤  سفانة عادل سعيد   ١٤
 االول  ٧٤،٣١٥  اسماء ابراهيم خليل  ١٥
 االول  ٧٤،٠٥٩  صباح حسين أعقاب   ١٦
 االول  ٧٣،٩١٢  جاسم محمد خضر   ١٧
 االول  ٧٣،٠٨٠  احمد نافع فتحي   ١٨
 االول  ٧٢،٥٩٤  خالد حسن عجاج  ١٩
 االول  ٧٢،٤٦٢  صالح احمد صالح   ٢٠
 االول  ٧٢،٣٦٩  هيثم احمد محمد  ٢١
 االول  ٧١،٧٨٥  فارس مجيد داؤد   ٢٢
 االول  ٧١،٦٤٨  مطلك عباس خلف   ٢٣
 االول  ٧٠،٠٧٦  ياسر عبد حميد   ٢٤
 االول   ٧٠،٠٠٤  عماد آامل مرعي   ٢٥
 االول  ٦٩،٨٣١  هللا ثلج ايمان عبد ا  ٢٦
 االول  ٦٩،٥٧١  ديانا عبد الرحمن يوسف   ٢٧
 االول  ٦٩،٣٢٦  حسين نايف يحيى  ٢٨
 االول  ٦٨،٨٨٦  زينه عبد الجبار علي   ٢٩
 االول  ٦٨،٤٨١  جنان محمد عبد اهللا   ٣٠



 االول  ٦٨،٣٧٨  بان قيدار علي   ٣١
 االول  ٦٨،١٩١  ناظم آاظم خضير   ٣٢
 االول  ٦٧،٧٤٤  ونسيت/اسماعيل بن محمد   ٣٣
 االول  ٦٧،٧٠٤  غسان عدنان خليل   ٣٤
 االول  ٦٧،٤٥٩  سالم حمد سليمان   ٣٥
 االول  ٦٧،٣٣٤  نوال ابراهيم ايشو   ٣٦
 االول  ٦٧،٠٥٨  فهمي حسين واراني  ٣٧
 االول  ٦٦،٦٨٣  محمد اسماعيل علي   ٣٨
 االول  ٦٦،٦٠٩  عبد الباسط حامد عبد اهللا   ٣٩
 االول  ٦٥،٦٤٨  فاضل عبد يونس  ٤٠
 االول  ٦٥،٤٩٠  فالح حسن ابراهيم   ٤١
 االول  ٦٥،٤٦٧  عبير عبد الجبار خضير   ٤٢
 االول  ٦٥،٣٦٤  سالم صالح احمد   ٤٣
 االول  ٦٥،١٧٩  ياسين جمعه محمد   ٤٤
 االول  ٦٤،٠٧٣  آاوة صبحي عباس   ٤٥
 االول  ٦٣،٥٩٦  تونسي /محسن بن محمد بن ابراهيم   ٤٦
 االول  ٦٣،٧٥٧  احمد ياسين طه   ٤٧
 االول  ٦٣،٥٢٨  محمد علي حسين المولى  ٤٨
 االول  ٦٢،٦٠٠  جاسم محمد ابراهيم   ٤٩
 االول  ٦١،٧٨٣  طه غانم ابراهيم   ٥٠
 االول  ٦١،٢٨٤  صباح حسن شيخو   ٥١
 االول  ٥٩،٩٥٣  احمد فتحي محمد   ٥٢
 االول  ٥٩،٣٦٢  يوسف محمد شاهر   ٥٣
 االول  ٥٧،٩٧٦  محمد امين الياس   ٥٤

 



  الترجمة:                    القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: عة الجام
  

  بكالوريوس:                                         الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

  ٦/١٩٩٧ /٢٩ في   320:                  رقم وتاريخ األمر الجامعي 1996-1997:سنة التخرج 
  
  االسم الثالثي ت

 
 الدور المعدل 

 االول ٨١،٧٢٦  الجليلي توفيق لباب زياد محمود ١
 االول ٨٠،٥٠٠ عمار ياسر محمود سعيد التمر ٢
 االول ٧٨،٦٨٣ فاتن عماد محمد يحيى الكاتب ٣
 االول ٧٥،٤٥٢ عصام طاهر محمد صالح الطائي ٤
 االول ٧٤،٧٣١ نادية احمد محمد احمد الدوسكي ٥
 االول ٧٣،٩٠٣ حمد االومريعباس محمد صالح ا ٦
 االول ٧٢،٤١٠ ايمن محمد فوزي عبد المجيد الرحو  ٧
 االول ٧١،٧٠٦ فالح  حسن احمد قدو الكلي  ٨
 االول ٧١،٦٨٤ عائد حنش رجب علي البيجواني  ٩
 االول ٧٠،٧٥٣ فراي فاتح عبد الحكيم عبد العزيز  ١٠
 االول ٧٠،٥٦٧ احمد فيصل يونس وهب الجحيشي  ١١
 االول ٦٩،٨٧٢ اثيل عبد الخالق سعيد يحيى الحيالي  ١٢
 االول ٦٩،٧٧٩ قاسم حيدر حيدر البيجواني ١٣
 االول ٦٩،٥٣٥ فاروق مطلك صالح عبد اهللا الجميلي  ١٤
 االول ٦٨،٧٥١ رابية صالح الدين محمد سعيد النجم ١٥
 االول ٦٧،٩٢٧ لبنى جميل خليل اسماعيل السيعاوي ١٦
 االول ٦٧،٧٨٥ المهدي علي محمود التميميساطع عبد  ١٧
 االول ٦٦،٨٩٩ آمال سينالي عبد الرحيم المزوري ١٨
 االول ٦٦،٤٤ حميد احمد علي صالح الجحيشي ١٩
 االول ٦٦،٤١٠ تارة عجيب علي محمو السليفاني ٢٠
 االول ٦٥،٩٠١ سحر قومي عبد النور رضا الرشيد  ٢١
 االول ٦٥،٧٦٩ الرواياآرم محمد طاهر عزيز عبد اهللا  ٢٢
 االول ٦٥،٧٣٥ مي ادريس ذنون حيدرات  ٢٣
 االول ٦٥،٣٤٩ رواء موسى بطروز شمعون ٢٤
 االول ٦٥،٠٤١ عباس رمضان علي رشيد  ٢٥
 االول ٦٤،٩٢٥ بدر رمضان محمد حمود الجميلي  ٢٦
 االول ٦٤،٨٩٤ فرح حازم حميد صالح السنجري  ٢٧
 االول ٦٤،٦٥٨  حاتم جاسم محمد علي الطائي ٢٨
 االول ٦٤،٣٨٨ وليد خالد محمود سعيد الرحاوي ٢٩
 االول ٦٣،٩٥٠ عالء الدين  خيري عبد الرحمن محمد السمان ٣٠
 االول ٦٣،٨١٧ الحساوي اشجان محمود عبد طه ٣١
 االول ٦٣،٦٨٧ محمد محمود حسن خضر الحبيطي ٣٢
 االول ٦٢،٣٢٩ عصام بشير محمد سعيد النجم ٣٣
 االول ٦١،٩٠٨ د عادل عبد اهللا مصطفى الجلبي احم ٣٤



  
  
  

 االول ٦١،٦٣٨ عبد الحكيم داؤد حسن محمد السبعاوي ٣٥
 االول ٦١،٥١٠ فاخر اصليوا عوديش حجي   ٣٦
 االول ٦١،٣٨٠ جنار حسن حسن المزوري  ٣٧
 االول ٦٠،٧٧١ بان طارق حميد عبد الطائي ٣٨
 االول ٦٠،٦٦٩ فادي صباح عزيز انطوان ٣٩
 االول ٦٠،٠٩٦ زينة عبد الخالق رشيد المالح  ٤٠
 االول ٥٩،٨٥٦ وليد اآرم عبد القادر زآريا ٤١
 االول ٥٩،٦٧٢ عقيل شاخوذ ابراهيم احمد االعرجي ٤٢
 االول ٥٩،٤٤٤ عمر آامل سعيد وهب الشماع ٤٣
 االول ٥٩،١٨٩ صفوان حكمت محمد مراد العزاوي ٤٤
 االول ٥٩،١٨٢ عدنان حسين محمد عباس ٤٥
 االول ٥٨،٧٦٠ نوال محمود جميل النعيمي  ٤٦
 االةل ٥٨،٦١٢ محمد نوري حسين حميد الشرابي ٤٧
 االول ٥٨،٤٩٠ احمد مرعي خطاب عمر الطائي ٤٨
 االول ٥٨،٠٤٤ ايلماز محمد نور عبدالرحمن عبدالقادر ٤٩
 االول ٥٧،٩٣٣ بان صالح علي موسى اغا ٥٠
 االول ٥٧،٨٥٧ كمت سعيد عبد الصمد القاضي عكيد ح ٥١
 االول ٥٧،٨٤٢ غادة نذير بشير بكر البجاري ٥٢
 االول ٥٧،٧٢٥ مطر محمود حسين محمد السبعاوي  ٥٣
 االول ٥٧،٦٩٠ عدي اسماعيل غضبان وهيب المفرجي  ٥٤
 االول ٥٧،٣٧٥ سردار نوري جندي عنتر  ٥٥
 االول ٥٧،٣٤٢ عامرعبد الحميد شريف عقراوي  ٥٦
 االول ٥٧،١٩٢ لمياء حسن جاسم محمد الحديدي ٥٧
 االول ٥٧،٠٢٦ محمد عبدالوهاب محمد علي سليم اللهيبي ٥٨
 االول ٥٦،٦٩٥ وليد حسن علي حسن الطائي  ٥٩
 االول ٥٦،٢٤١ اميرة طاهر سليمان رسول  ٦٠
 االول ٥٥،٨٣٦ سنان عصام عبدالفتاح عبد الحميد الالوند ٦١
 االول ٥٥،١٣٦ يصل وطبان الشمري غازي ف ٦٢
 االول ٥٤،٨٨٠ تغرين مسعود مصطفى سعيد  ٦٣
 االول ٥٤،٨٠٠ اسماء خالد عبد ابراهيم  ٦٤



 الفرنسي:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
 

  بكالوريوس:                الشهادة                                            صباحي: الدراسة 
  

  ٢٩/٦/١٩٩٧ في ٣٢٠:   رقم وتاريخ األمر الجامعي                ١٩٩٧-١٩٩٦: سنة التخرج 
  
  
 الدور الدرجة  االسم الثالثي ت

 األول ٦٤٫٧٣٦ أسماء محمود محمد أمين علي الباباني ١
 األول ٦٤٫٢٣٣ زينه لطفي سليمان محمد العالف ٢
 األول ٦٢٫٧٧٦ مر فيصل اسكندر محمد العباسيثا ٣
 األول ٦٢٫٠٠٦ جمعه جاسم مصطاف سالم الجبوري ٤
 األول ٦١٫٩٢٧ محمد عبد الغزيز سعد اهللا احمد الطائي  ٥
 األول ٥٨٫٢٦٥ احمد خلف صالح نوفان الجبوري ٦
 األول ٥٨٫٢١٦ ياسر فاروق شيت دأود العباسي ٧
 األول ٥٧٫٦٤٨ لجبوري ابراهيم محمود احمد موسى ا ٨
 األول ٥٧٫١٣٩ شاآر خليل ابراهيم محمد الجبوري  ٩
 األول ٥٧٫٠٥٧ سهيل عبد اهللا  ميخا آرومي الخياط  ١٠
  األول ٥٤٫٨٩٣ رافت صادق محمد طاهر القصاب ١١
 األول  ٥٤٫٠٨٥ شيماء جميل يحيى محمد ال بليش ١٢

  



  اللغة االنكليزية:الداب             القسما:الموصل                     الكلية:الجامعة
  

  بكالوريوس:      الشهادة                           صباحي               :الدراسة
  

  ٢٩/٦/١٩٩٧ في ٣٢٠رقم وتاريخ االمر الجامعي    ١٩٩٧-١٩٩٦:سنة التخرج
  

 الدور المعدل االسم الثالثي ت
 ألولا ٨٧،٦١٩ دنيا علي حسين مصطفى البياتي ١
 األول ٧٧،٤٠٥ ذآرى سالم قاسم احمد الطائي ٢
 األول ٧٦،٥٢٥ هناء داود محمد داود النجار  ٣
 األول ٧٤،٤٧١ هدى محمد صالح عثمان علي آل افندي ٤
 األول ٧٢،٨٠٥ اسماء نذير عبد الرزاق طه العمر ٥
 األول ٧١،٣٦٩ رافع حازم جار اهللا احمد الجوادي ٦
 األول ٧٠،٢٢٠ مادةاسراء حازم محمد ح ٧
 األول ٦٨،٧٣٤ عبد الوهاب محمد ابراهيم الدوري ٨
 األول ٦٨،٣٩٣ عايدة راتب حسن ٩
 األول ٦٨،٢٥١ نجالء اسماعيل احمد رضا البياتي ١٠
 األول ٦٧،٨٥١ احمد البياتيمحمد ياسين مريم  ١١
 األول ٦٧،٦٢٧ الهام بنت الهادي المدوري ١٢
 األول ٦٤،٩١١  الياسينعبد الخالق علي اسيل  ١٣
 األول ٦٢،١٨٥ ع/احمد محمد اديب  ١٤
 األول ٦١،٩٥٣ مها ابراهيم عبد اهللا خالد العبيدي ١٥
 األول ٦١،٧٧٩ بثينة يونس خضر محمد العبيدي ١٦
 األول ٦٠،٩٣٧ فارس محمود عالوي عبد الرحمن الجبوري ١٧
 األول ٦٠،٨٣١ فرح نايف محمد سليمان الصميدعي ١٨
 األول ٦٠،٣٤٩ رابعة ايوب يوسف امين العبيدي ١٩
 األول ٥٩،٩٧٢ وسن يونس محمد حسين السويدي ٢٠
 األول ٥٩،٧٤١ بشار حسن ابراهيم رشيد الناصر ٢١
 األول ٥٩،٦٣٥  سرآون ايشو صليوه شيبا الكهف ٢٢
 األول ٥٨،٩٠٢ فاتن فاضل قاسم حمودي العبيدي ٢٣
 األول ٥٨،٧٨٤ نورية مطر خلف شاطي العبيدي ٢٤
 األول ٥٨،١٠٢ إباء نافع راشد خليل الطائي ٢٥
 األول ٥٨،٠٤٥ امال حكمت خضوري الحلوب ٢٦
 األول ٥٧،٩٩٧ جنار محمود حاجي محمد الزيباري ٢٧
 األول ٥٧،٦٧٢ بسمة مؤيد ابراهيم حسين الجوادي ٢٨
 األول ٥٧،٣٤٤ نايف مطر محمد نوفل الطائي ٢٩
 األول ٥٦،٨٢٤ حمد العبيديحسين جبار علوان م ٣٠
 األول ٥٦،٧٥٢ احمد شاهر محمد زريقات ٣١
 األول ٥٤،٣٥٠ زينة داود سليم سليم عجاج ٣٢

  
  
  





 اللغة العربية:  القسم               اآلداب   :       الكلية                    الموصل: الجامعة 
 

صباحي    : الدراسة  بكالوريوس:  الشهادة                                                             
 

 في ٧١٥:                     رقم و تأريخ األمر الجامعي ١٩٩٦/١٩٩٧:سنة التخرج
١/١٠/١٩٩٧  

 

  

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 الثاني ٦٨،٨٣٠ عبد الستار سليم عبد اهللا  ١

 الثاني ٦١،٧٦٥ نادية محمود محمد  ٢

مود احمد بشار مح ٣  الثاني ٦٠،٠٠٨ 

 الثاني ٥٩،٧٩٨ نجالء حسين حسن  ٤

 الثاني ٥٩،٤٤٩ محسن حسين شيخو  ٥

 الثاني ٥٩،٣٦٩ محمد عمر ناصر  ٦

 الثاني ٥٧،٦٨٠  خلف يحمد حج ٧

 الثاني ٥٧،٠٣٢ مهدي صالح داغر ٨

 الثاني ٥٦،٥٢٩ زبير حسين حدري  ٩

 الثاني ٥٦،٣١٧ كفاح حبيب حسين  ١٠

سامة سلمان مجيد ا ١١  الثاني ٥٥،٨٤٣ 

 الثاني ٥٤،٥٣١ عبد اهللا خلف محمد  ١٢

 الثاني ٥٢،٣٩٩ حسين محمد حالف  ١٣



  
  

  علم االجتماع: اآلداب                    القســـم : الموصـل                           الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                        الشهادة الصباحية                           : الدراسة 
  

  ١/١٠/١٩٩٧ في ٧١٥:                رقم و تأريخ األمر الجامعي ١٩٩٦/١٩٩٧:سنة التخرج
  
 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 الثاني ٦٥و٥٩٣ عماد محمود داؤود .١
 الثاني ٦٣و٨٠٥ قاسم عبد اهللا قاسم .٢
 الثاني ٦١و٦٥١ هيم عاصم ادهم ابرا.٣
 الثاني ٦١و١٧٤ موفق صديق احمد .٤
 الثاني ٦٠و٢١١ حسن نهير عيدان .٥
 الثاني ٥٩و٠٢١ فاروق ابراهيم احمد .٦
 الثاني ٥٩ـــ و عامر حسن علي .٧
 الثاني ٥٨و٤٥٢ حسين علي سعيد .٨
 الثاني ٥٨و٤ شامل جودة محمد امين .٩
 الثاني ٥٨و٢١٨ رعد فتحي خضير .١٠
 الثاني ٥٨و١٥٢ زاق حمد محمد عبد الر.١١
 الثاني ٥٨و٠٨٣ ياسر نعمان عبد اهللا .١٢
 الثاني ٥٦و٨٧٣ احمد عمر حسين .١٣
 الثاني ٥٦و٧١٨ رمضان اسماعيل صالح .١٤
 الثاني ٥٦و٣٥٨ محمد حازم محمد علي .١٥
 الثاني ٥٦و٠٣ محمد عبد الجبار احمد .١٦
  
 
 



  التاريخ:اآلداب                       القسم :لكليةالموصل                              ا: الجامعة
  

  سبكالوريو:صباحي                                                 الشهادة :الدراسة 
  

  ١/١٠/١٩٩٧ في ٧١٥:   رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٧-١٩٩٦:سنة التخرج
  
  الدور   الدرجة  االسم الثالثي   ت
 الثاني  ٦٥،٦٨٤  صالح احمد حمود   ١
 الثاني  ٦٥،٣٣٦  عبد الغني عبد الوهاب جمعة   ٢
 الثاني  ٦٤،٧١٨  عدنان عبد اهللا حسن   ٣
 الثاني  ٦٣،٦٩٥  احمد عبد الكريم جرجيس   ٤
 الثاني  ٦٣،٣٨٠  عماد حسن صابر   ٥
 الثاني  ٦٢،٥٧٠  سمران خليل اسمير   ٦
 الثاني  ٦٠،٤٣١  فارس هادي حسين   ٧
 الثاني  ٥٩،٦٢٧  تونسي /منذر بن حبيب   ٨
 الثاني  ٥٨،١٢٥  مروان سهيل  قاصد   ٩
 الثاني  ٥٧،٨٠٣  هشام خير اهللا فيض اهللا   ١٠
 الثاني  ٥٧،٦٧٠  بفرين زودة محمد   ١١
 الثاني  ٥٦،٨٣٤  زياد عبد القادر محمود   ١٢
 الثاني  ٥٦،٢٥٦  عيسى محمد علي   ١٣

 



  الترجمة:                   القسم            اآلداب: الكلية                الموصل:  الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                         الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

  ١/١٠/١٩٩٧ في ٧١٥:                     رقم وتاريخ األمر الجامعي 1996-1997:سنة التخرج 
 

 
 
  

 الدور المعدل االسم الثالثي  ت
 لثانيا ٦٢،٢٢٦ ياسين رشيد قاسم ١
 الثاني ٥٨،٨٠٩ حكمت علي فؤاد ٢
 الثاني ٥٧،٧٨٧ محمد رشدي عبدالمنعم  ٣
 الثاني ٥٧،٣٧١ وسن محمد غالب  ٤
 الثاني ٥٦،٨٧٧ بشار اسماعيل علي خلف ٥
 الثاني ٥٦،٨٢٣ عمار سالم جرجيس ٦
 الثاني ٥٦،٦٧٨ عواد عبدهللا احمد ٧
 الثاني ٥٦،٦٤٦ ازار إسكندر حسن سليم ٨
 الثاني ٥٦،٢٨٤ س علي حسينعبا ٩
 الثاني ٥٣،٨٢٢ محمد ناظم عثمان ١٠
 الثاني ٥٣،٥٧١ شهلة حازم شيخو  ١١
 الثاني ٥٣،١٠١ عمار ادريس مجيد  ١٢
 الثاني ٥٣،٥١ هال صباح صبري  ١٣
 الثاني ٥٢،٩٧٥ عمار عبداالله محمود  ١٤



 الفرنسي:                    القسم        اآلداب: الكلية                الموصل:  الجامعة 
 

  بكالوريوس:                 الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

  ١/١٠/١٩٩٧ في ٧١٥:    رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٧-١٩٩٦: سنة التخرج 
  
  
  
 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 الثاني ٥٥،٢٠٦ ليث وليد محمود الدأود الشمطي ١
 الثاني ٥٤٫٨٥٧ عبد اهللا االعنزي ماهر فواز جبار  ٢
 الثاني ٥٤٫٢١٢ عبد اهللا مصطفى محمد مصطفى العبدلي  ٣

 
 



  اللغة االنكليزية:االداب             القسم:الموصل                     الكلية:لجامعة ا
  

  بكالوريوس:         الشهادة                         صباحي            :الدراسة
  

  ١/١٠/١٩٩٧ في ٧١٥ رقم وتاريخ االمر الجامعي     ١٩٩٧-١٩٩٦:التخرجسنة 
  

 الدور المعدل االسم الثالثي ت
 الثاني ٦١،٢٣١ احمد آريم قادر حسن العزاوي ١
 الثاني ٦٠،٣٥٦ مهدي ابراهيم عبو جدوع التيوتي ٢
 الثاني ٥٨،٨٣٩ فيان عبد الكريم محمد صالح ٣
 الثاني ٥٨،٠٤٩ يقيس عزيز محمود احمد العباد ٤
 الثاني ٥٧،٨٠٢ عبد اهللا تحسين عبد محمد علي ٥
 الثاني ٥٧،٧٠١ دلفين حكمت خورشيد هبدال ٦
 الثاني ٥٧،٣٦٩ نواف محمد عبد عيسى الجحيشي ٧
 الثاني ٥٦،٧٤٦ مجيد حمزة جعفر خضر البيواتي ٨
 الثاني ٥٦،٧٤٤ اآلء صباح ناصر سليمان الجبوري ٩
 الثاني ٥٦،٦٧٧  محمود العموبشرى محي الدين ١٠
 الثاني ٥٦،٢٨٤ خزعل عبد القادر محمد األحمد ١١
 الثاني ٥٥،٩٤٨ صالح صديق رشيد صالح البرواري ١٢
 الثاني ٥٥،٥٢٣ نجاة عزيز الزار  عوديش ١٣
 الثاني ٥٥،٠٣١ صالح شيخ موسى محمد طه السليفاني ١٤
 الثاني ٥٥،٠٢٣ تماره احمد علي محمد الدليمي ١٥
 الثاني ٥٤،٨٧٦ سيروان جمال رشيد احمد ١٦
 الثاني ٥٤،٤٣٨ عمار سالم متي شعيابيد اويد ١٧
 الثاني ٥٤،٠١٤ شيماء افرام ادم صليوه الشماس ١٨
 الثاني ٥٢،٩٥٧ رمزية آورآيس آورئيل ١٩

 
 
 
 


